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ECHTE BAKKER BALK
TEL: 12989

O

AJORICA
PARELS EN BIJOUX

10 jaar garantie op de parels.

MAJORICA artikelen zijn overal verkrijgbaar

en alle colliers en bijoux zijn voorzien van

het MAJORICA merk met garantienummer.

De garantie is internaiionaal geldig.
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M HALTESTRAAT 35 - 2042 LK ZANDVOORT - TEL 02507-15986

CONTROLEER EVEN UW HOCKEYTAS, VOORDAT U WEER NAAR HET VELD GAAT.

0- shirt 0- stick

0- short-rokje 0- scheenbeschermers

0- kousen 0- mondbeschermer

0- trainingspak 0- schoenen

0- handdoek 0- bal

0- badslippers 0- reserve veters

0- trui/3weater 0- tape

Is er iets niet in orde, kom dan even bij "DIETRICH SPORT" langs.

Wij wensen U veel hockey plezier,

hockeyspecialist

"DIETRICH SPORT "
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Steengrill-Barbecue-Fondue-Gourmet Restaurant

Vele soorten fondue/barbecue

Onze specialiteit

visfondue/barbecue

waarvoor reservering gewenst

Dagelijks geopend v.a. 5 uur 's middags
Donderdag gesloten

Behalve juli en augustus

Ruime parkeergelegenheid

Geschikt voor partijen tot 70 personen

DANSVLOER AANWEZIG

Reserveren gewenst

02507 - 1 44 97

ZEESTRAAT 26 - ZANDVOORT



VOLVO
OFF. DEALER AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 8 Zandvoort Tel. 13242

FORD
SERVICE

VERKOOP - INRUIL - SERVICE - REPARATIE (ALLE MERKEN)

INRUILAUTO'S met Bovag-garantie

Erkend keurbedrijf voor alle merken personenauto's

in slechts 5 tot 10 minuten

AUTOWASSTATION - DOE HET ZELF v.a. F 3.-
WARM WATER - SHAMPO - SPOELEN - IN DE WAS ZETTEN

Automaatinworp f 1.—

Brederodestraat 10

Doorlopend geopend

Ampèrestraat 8 (noord)

>00Uty
*

*•«£••* bloemendaal

*
verzorging van reunies, feesten en partijen tot

2500 personen;

alle dranken, toebehoren (biertaps) en glazen

worden in consignatie geleverd d.w.z. alle niet-

gebruikte goederen worden door ons retour-

genomen.

*
Voorrij-kosten worden niet in rekening gebracht.

*
Exclusief importeur voor Nederland van:

- Cognac Payrault VS., VSOP., Napoleon en X0.;
- Pineau des Charentes Payrault;

- Champagne S. Chapuy 100 % Grand Cru;

- vin d'Alsace Paul Buecher en J.B. Adam.
* Chateau Granval - Pecharmant rouge
- Caveau de Malleval - Vaucluse (Rhóne)

*
Gratis opslag van bij ons gekochte wijnen;

*

Aangesloten bij U.I.C..

Graag tot ziens op het bekende adres!

Koffiebranderij "De Amstel"

van ouds "de Êaarsjes"

Koffie . . . rechtstreeks van de branderij

verser kan niet!

Zaak

:

Koffiebranderij "De Amstel"
Schipholweg 919
2143 CE Boesingheliede
tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg
023-282000
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BELANGRIJKE DATA

Zoals wij de afgelopen weken al luid en duidelijk hebben laten weten
wordt op 9 juni hét •

'
'

- F -A M I L I E T Ö E'R N 01" : -••
"

"

gehouden. Voor alle duidelijkheid: het is de bedoeling" dat "

ieder team bestaat uit jong en oud, hockeyers en niet' hockeyers

.

Het mnet een geze-lige dag worden, waarbij de sportiviteit
voorop staat. De organisatie is van plan ook dit jaar het
familietournooi af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd.
In deze Garnael treft u nogmaals een aanmeldingsformulier aan.
Deze kunnen worden ingeleverd in de groene bus in het clubhuis
of bij Tineke Sikkens, Brederodestraat 9, 20^2 BA Zandvoort

.

De inschrijving sluit op '21 mei 1991.

De tweede belangrijke datum is 1 k juni 1991. Dan wordt onze
jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING

gehouden. In de volgende Garnael verschijnt de agenda voor
deze. .vergadering. Maar houdt deze datum s.v.p. vast vrij.
Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

De derde belangrijke datum is 1 juni 1991. Diegenen die onze
club om studie- of andere redenen voor korte of langere tijd
moeten verlaten, dienen het lidmaatschap schriftelijk op te
zeggen bij het secretari-at voor 1 juni 1991. Alvorens dit
te doen, lees even de plannen voor volgend seizoen, elders in
deze Garnael. .

.

Uitslagen zondag 28 april 1991 •'•

Heren
ZHC 1 - AMVJ 1_ 3
Pinoke 8 - ZHC 3 niet gespeeld
ZHC A - Alecto A 3 _ 2

Dames
.

.
- • '.'.-.'.

ZHC 1 - Xenios 1 _ 1

Amsterdam 7 - ZHC 2 '
• -ir - niet ontvangen

Uitslageq zondag 5 mei1991

Heren
Strawberries - ZHC 1

5
' - Q

'

Alphen A - ZHC A niet ontvangen

Dames .,'*.
Kraaien - ZHC 1 0-0
ZHC 2 - Qui Vive - 1

De LAATSTE Garraael van dit seizoen verschijnt op dinsdag 28 mei 1991.
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Verslag van de spr.oo-kjeselftallen H1 en D 1

Er was eens een hockeyveld in de buurt van Circuit Zandvoort

.

Daar hockeyden elf elfjes en drie reserve elfjes \ die drie
reserve elfjes hockeyden niet en zaten vol spanning toe te .

kijken tussen de stippels op de paddestoel, een ervan werd
later een vliegend elfje. Toen kwam de grote boze wolf,
luisterend naar de naam Pinokkio, hij wilde zichzelf en de
elfjes anders opstellen, maar werd weggeblazen door de snorkels.
Even tussendoor:, ons keeplefje (zij kreeg'i een publiëkswissel
en bloemen) wacht nog steeds op ijs'.

G-ijs, alias .ABarbapappa ' , zag de wedstrijd van de liefste
elfjes en hoopte dat zijn eigen kaboutertjes ook zo'n
wervelend •s.peliet je ,-zouden spelen.
Terug naar ^-elf j^esland : elfje negen speelde over naar elfje elf
(wat verder „prima verloopt), maar.... in elfjesland kwam zondag
28 april alleen de eindstand 1 - 1 voor.
Barbapappa wilde inspiratie opdoen en spiekte daarom bij de
elfjeswedstrijd, waar de elfjes vriendelijk probeerden bij te
blijven lachen. (?)
Echter... Barbapappa bracht 'deze nieuwe informatie verkeerd over...
De kabouters speelden werkelijk onder paddestoelenniveau enm het grote donkere bos met oh zo vele gevaren spraken de
wolven. alleen nog van een 3 - 1 achterstand, tevens eindstand tegen
de AMVJ-houthakkers . Deze houthakkers hakten heel kabouterbos in
de j)an wat werd gemaakt tot luc iferhout j es en tandenstokers . . .

welke de elfjes 'c avond goed konden gebruiken na de Indische ,1

maaltijd: gezelligheid alom \
•'•:

Moraal- van dit verhaal: EET GEEN IFDISCH !

afzender: knuffelbeer en heidi

P.S. Wilde Heidi niet onder de douche? Jawel, maar liever niet
met ?le allerliefste kaboutertjes (ze './eten wel wie er bedoeld
worden) no act ! -.

.

Vervolg: tot slot nog een yaac1 ;elt j e , 'wat betekent EHBO ?

1. Elfjes Hulp bij Boskabouter Ongelukken of
2. Elfen Heide Bos Onderneming ?

Lezers, jullie mogen zelf kilzeri, welke jullie het leukste vinden.
Maar het echte ware an'cwoo^d is en blijft:

Elfen helpen Boskabouters Ophoepelen !
'.

Bedankt allemaal voor julli-e onafgebroken aandacht bij dit
bijzondere sprookje.

K. & H.

- Voorlopig alleen op dinsdagavond training

- Manon, van harte beterschap

- Tineke, gefeliciteerd met het behalen van de eerste prijs
op het Golftoernooi van 30 april

- Dames 1, hartelijk bedankt voor •; de mooie' boeketten, Attie,
Ria en Marijke

- Wilt u a.u.b. de houders van de koffiebekers terugbezorgen,
(diegene die ze even geleend hebben).
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assimuttie^finanderingsbedrijf

Voor:

wilhelminastraat 56
postbus 146

2000 AC haarlem
telefoon 023-314755

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling

üa/e - fCestaurant

bnnehoek

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023 - 25 22 80

Ons restaurant biedt u een

UNIEK UITZICHT OVER ZEE

en een menukaart met vele

VLEES- EN VISSPECIALITEITEN

tegen zeer redelijke prijzen.

*

Tevens is onze accomodatie
uitstekend geschikt voor

familiediners, recepties en
andere feestelijke

aangelegenheden.

Graag verstrekken wij u vrijblijven

nadere inlichtingen.
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Terugkijken en vooruitkijken --van de T.Q.

De officiële bondscompetitie voor alle elftallen zit erop.
Nu alleen nog de toernooiagenda ' s afwerken. Maar laten we bij
de dames beginnen.
Dames 1 tot aan de winterstop een goed gemotiveerd team met
helaas wisselende resultaten; na de winterstop 3 afvallers i.v.m.
studie en werk; ze eindigden boven in de' middenmoot . Jullie.!
coach Ronald Meyboom heeft aangekondigd dat hij volgend 'seizoen
niet meer beschikbaar is als coach.: Wij zijn reeds in onderhandeling
met nieuwe kandidaten. En voor volgend seizoen hcpn we op
versterking.
Dan dames 2, een grote groep speelsters, eigenlijk te gront

,

maar te klein om nog een team '-amen te stellen. Om toch te
kunnen spelen is voor een roulatiesysteem gekozen, maar dat heeft
ook nadelen, omdat je bijna nooit in dezelfde opstelling in het
veld staat. Maar voor volgend seizoen is er ook voor dit team
versterking op komst. Eigenlijk zou ik ook nog een coach 'voor
-ullie team willen hebben. Wie wil mag zich graag bij de T.C.
melden. ,;-;:

De dames Veterinnen zondag, aangevuld met dinsdag ;' maakten er weer
een leuk seizoen van. Ook voor hen zouden we wat meer speelsters
willen hebben, zodat ze wat minder af zeggevoelig zouden zijn.
Over naar de Heren. -

Hsren 1 startte hoopvol, gezien het seizoen ervoor, maar er
'

werden wat onnodige punten verloren in de eerste helft van de
competitie. Tot aan de winterstop was de opkomst goed, maar
daarna was het niet erg best te noemen wat de training betreft.
Voor het volgend seizoen is er een goede groep van de jeugd die
door kan gaan en dat gaan we ook proberen. Ook jullie coach
Gijs Sterrenburg heeft te kennen gegeven ermee te willen stoppen.
Zo heeft Veteranen A er ook weer een goede speler bij . Ook
zijn we met jullie nieuwe coach rond. We zijn ook druk bezig met
het trainingsprogramma voor volgend seizoen.
Heren 2 kampioen, -Ja, ja en terecht, maar met de hakken over
de sloot. Was er in het begin van jullie kompetitie wat
duidelijker afgezegd dan hadden jullie niet met te weinig mensen
in het veld gestaan en waren er zeker wedstrijden gewonnen
die nu net met een punt verschil werden verloren of gelijk
gespeeld.
Jullie krijgen er volgend seizoen een aantal spelers bij van
Hefen 1 , zodat we zeer hoge verwachtingen van jullie hebben. •"

Heren 3 blijft een zeer jeugdig team, wat de mogeli jkhei'd •

heeft om goed te kunnen hockeyen , maar door een uitgesproken
zwakke mentaliteit bij een aantal, lees te makkelijk afzeggen,
kwam het er dit seizoen niet uit. Voor volgend seizoen 'Ook
versterking voor jullie en eigenlijk is er ook nog een coach
voor jullie nodig. Wie, oh wie, graag melden bij de T.C.
De veteranen A 'en B zijn déze competitie weer pratend, hockeyend en
gezellig drinkend doorgekomen, ook in deze volgorde wel te
verstaan. Het aangekondigde besluit van Bertus Balledux en
Jan Meyer om te stoppen met aktief hockeyen, werd in hun laatste
wedstrijd op feestelijke wijze gevierd.-
Alle coaches, begeleiders, rijders, vèrzörgErs, wassers, schoon-
makers, fluiters weer erg 'bedankt voor jullie medewerking e-h
we rekenen weer op jullie volgend seizoen. ' ' " -

De trainingstijden voor volgend seizoen zijn op dinsdagavond'
vanaf 19,00 uur tot 22.00 uur i 'donderdagavond vanaf 19.00 uur
tot 22.00 uur en we beginnen weer begin augustus. " '

Graag tot volgend seizoen. „ * .

'

Namens de T.C. Ron Roodhart
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Het hockey alphabet

A -is de aankomst op,het veld
;

. :
•

' — -

B - is de bal daar moet je naar blijven kijken
C - is de cirkel die. ..moet je bereiken
D - is :hët

r
doel daar moet de bal in

E - is ''ellende als je hem mist
F - is finale die moet je zien te halen
G - is' gedrag dat' staat voorop - •.".'''•

H - is hoera, dat is ha de overwinning
I - is irritatie dat moet je vermijden
J - is de Jeugd, die moeten die regels nog leren
K - is"" de kans die moet je benutten
L - is de liefde die moet je hebben voor je club
'M - is het midden, daar kan he , spel beginnen
N - is Nooit de moed opgeven - -

• "
'

- is overwinnen, daar is het. om begonnen
P - is voor de punten, daar gaat het om
Q - is de letter waar we niets voor weten (hè Quibus ?)
R - is voor rood, dan was je niet sportief
S - is voor scheidsrechter, n-em hem voor lief
T. -- is voor de training, die moet je nooit «issen
U - -is voor U ,' dat gebruik je voor ontzag
V - is verliezen,^ daar denk je niet aan
W - is winnen, daar komt het op aan
X - is voor Xeno, dat zijn we niet
Y - is de yell,. nu begint het spel
Z - is voor ZIIC , de kampioen in spe.

Leonida •

s

Op vrijdag 31 mei 6ia 15» oo uur trouwen Olaf van Ekeren en.
Marjolein Magré in het Gemeentehuis te Zandvoort . U bent van
harte welkom op de recept.ie tussen 17.30 en 19.30 uur in
Restaurant De Bokkedoorns te Overveen,"

. .

DINSDAGVETERIN1ÏEN
Gezellig eten bij de Joegoslaaf. Jammer dat de teams niet volledig
waren. De helft. zondag* en de- helft dinsdagveterinnen .. Precies een
elftal, we, kon.d.en als het . ware zo het veld op. Het was de slotfase
van het seieoen" met een. grote verrassing. We kregen allemaal een
drankje aangeboden door een. geheimzinnige aanbidder. Geeft
telefonisch een bestelling door en laat het geld per taxi bezorgen
Wij vonden dat een leuk gebaar en het leukste was dat iedereen
-robeerde te raden wie de .gulle gever 'was. Velen van ons dachten
aan H.L. Zo ja, dan bieden wij hem een drankje aan bij het.
eerstvolgende toernooi. V.erder kreeg . Pauline bloemen aangeboden
en een waardebon door haar team en .ook ik (Ria) kreeg bloemen
en een waardebon. Meiden, heel hartelijk bedanlct. Franca neemt
nu het coachschap op zich. Franca, fijn. 'dat je dit' wil doen
ik probeer je zoveel mogelijk te helpen. Jammer, dat er zowel hij .

de dinsdag+ als bij de zondagveterinnen mensen afhaken. Maar we
blijven standhouden en hopen het nieuwe seizoen zonder problemen
te kunnen starten. Ik wil nog graag de zondagdames bedanken die
met ons meegespeeld hebben en niet e vergeten ons '• geheime wapen '^

Monique. Iedereen een fijne vakantie gewenst en hopelijk tot ziens
in het nieuwe siezoen of 9 jun op het FamilietoernóolV1



365 DAGEN PER JAAR GEOPEND

goudgele frites

versgebakken

8L

XïVOOR kwaliteit

even een kroketje halen bij

FEBD
AUTOMATIEK-SNACKBAR

KERKPLEIN 5 ZANDVOORT

SPORT

KERKSTRAAT 6a

2042 JE ZANDVOORT
TEL. 02507-18655

ZONDAGS GEOPEND VAN
1 TOT 6 UUR.

Sportspecialist

voor o.a.:

Kappa
Nike
Reebok
Adidas
Asics Tiger

Diadora
New Balance
Converse
Lotto

Champion
Cruyff

Umbro

400 SOORTEN

VELD, ZAAL EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10% KORTING

Versteege 's IJzerhandel

Dealer Pluspunt en Krugotex verven

Ook voor al uw

• IJzerwaren
• Gereedschappen
• Tuingereedschap
• Elektrische artikelen

• Skill - Black and Decker
elektrische gereedschappen

• 'Doe het zelf' artikelen

• Sloten- en Sleutelservice

Pakveldstraat 19 - Tel. 1 2554
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LAATSTE Garnael van dit seizoen verschijnt op dinsdag 23 mei 1991.

ÏOI^Ól^AGltó^A^BjC^JBÜgD /*•• ' l -

Jongens^A : 25 en 26 mei naar Ilopbel ' r Schijndei ,i

1 en 2 juni naar Hoorn . -.

Wie er meegaan en de opstelling is bekend.
Nadere gegevens volgen •;•.•'

Vervoer en overnachting wordt geregeld door jullie coach

Meisjes A : 25 en 26 mei naar Hopbel :iSchijndel"
1 en 2 juni naar Hoorn
Wie er meegaan en de opstelling is bekend.
Nadere gegevens volgen.
Vervoer en overnachting wordt geregeld door jullie coach.

J2ï}SêD5_I} : H me ^ a>s - naar HBS .."/.-:

Opstelling' Pepijn P. - Patrick - Gert Jan - Dolf - Pepijn K.

Floyd - Pepijn - Seth - Darwin - Niels - Martijn -

Ilje
Coaches i D.v.Kemert tel. 14532 . . ,

MSChilpzand tel. 17405

Verzamelen op de FIETS bij het clubhuis om 08.30 uur
KOM OP TIJD

1 en 2 juni naar Hopbel "Schijndel"
Wie er meegaan en de opstelling is bekend
Nadere gegevens volgen
Vervoer en overnachting wordt geregeld door jullie coaches

Meisjes_B : 11 mei a.s. naar HES >''

Opstelling : Amber 1 Saskia - Denise - Sabine - Brenda -

Sharon - Willemijn - Rebecca - Denise J. -

Corinne - Chantal Bruijnzeel '

Coach s R.Willigers tel. 16414

Verzamelen op dè FIETS bij het clubhuis om 08.30 uur
KOM OP TIJD

"-;
,

: 1 en 2 juni naar Hopbel "Schijndel' 1

Wie er meegaan en de opstelling- is bekend
Nadere gegevens volgen • ._..*,'

Vervoer en overnachting wordt geregeld door. jullie coach

J22SêBË_5 '• '1 mG1 a « s « naar Uitgeest
\

;
,. Opstelling s Jim - Lodewijk - Anta - Michiel - Quirien -

Martijn -• Steven - Thijs - Mark Jan - Martijn R.

, Robin Jan - Toine ... .

-

Coach ; P.Castien tel. 16328 ' .'

Lunchpakket meenemn
Verzamelen bij het clubhuis om 08.45 uur
KOM OP TIJD
Rijders heen : Berendsen - Castien - Gatsonides
Rijders terug: Berendsen - Bodamer - V;d !.Bos
Afgelopen on + 16.00 uur

•

1 en 2 juni naar Hopbel ''Schijndel 1,

_ ;
Opstelling en wie er meegan is bekend
Nadere gegeven volgen .

•

Vervoer en overnachting wordt geregeld door jullie coach
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Me i s j es_ C : 11 roei a.s. naar Uitgeest.
'Opstelling : Fraticiska - Elles - Patricia - Lorene - Marielle

Nina - Angeline - Kim - Maaike - Niko - Zoë
Coach : H.v. Gameren tel. 16015
Lunchpakket meenemen ..

Verzamelen bij het clubhuis om 08.45 uur
KOM OP TIJD...: , !

Rijders heen : v. Gameren - Tump - Granetia
Rijders terug: v. Gameren - v.d.Haak - Korper
Afgelopen om +^ 16,00 uur

1 en 2 juni naar Hopbel "Schijndel" •
-';

•

Opstelling en wie er meegaan is bekend
Nadere gegeven volgen
Vervoer en overnachting wordt geregeld door jullie coach

LET_0P : Jongens C en meisjes C, worden verzocht om ƒ 20.-— mee tennemen
op 1 juni en af te dragen aan jullie coach.

^I_YER§EÏEN.

Als U nog vragen heeft of iets anders wilt weten bel dan Ruud Willigers,
tel. 1614U,

Jongens_A_

Een mooie zaterdag, eigenlijk de mooiste van het jaar!
Jongens A heeft alles zelf in de hand om kampioen te worden. Eerst Rood Wit
en daarna Bloemeridaal die een zware nederlaag van de Zandvoortse ''Paarde-

staarten" moesten incasseren. Nu viel de beurt aan HBS. Een eerste helft,
die toch eigenlijk wel tegenviel. Na tien minuten al een strafbal tegen (1-0)

is moeilijk te 'ven-zerken. Dit kom Zandvoort zijn publiek niet aandoen.
Ook camerama 'Timo, wegen blessure niet spelend, hoopte op betere beelden
in de tweede helft. In de rust ggen technische of tacktische babbels, alleen
de beredenering dat er nog maar 35 minutien waren om de achterstand weg te

werken om kampioen te worden. Zö gezegd, zo gedaan. In het begin van de
tweede helft kreeg nu Zandvoort een s 4:rafbal toegewezen. Publiek stil,
spelers stil, coach stil en de keeper van de 'tegenpartij, maakt voor Gillis
een klein regendansje als intimidatie. Gapend wacht „Gillis tot -de keeper
tussen de palen staat. Het fluitsignaal klninkt, 1-1. Het publiek gaat
uit z'n dak. Het spel van de "afgelopen weken kwam weer -terug.' HBS werd tot
ver over eigen helft terug gedrongen. Zandvoort kreeg weer vleugeltjes.
Dat bleek ook wel uit de eindstand, 1-4. Kampioen in de eerste categorie «.-,.

is toch iets waar iedereen trots op kan zijn. Na de wedstrijd op de foto,
met bloemen. Het was, of eigenlijk is, een mooi jaar, waarin alle spelers
hebben laten zien dat je hockey niet alléén speelt, maar met een team.
Tot slot wil ik nog een paar mensen noemen die aan het succes van jongens A
hebben meegewerkt.

Ruud Willigers : die in moeilijke tijden óp alle mogelijke manieren
het teara bleef steunen.

Ria Bruinsma : vóór het altijd tot laat in de middag; in hét clubhuis
aanwezig zijn voor het terugkerende team.

Frits van Loenen
Martinet : voor de training en de sociale opvang'!'.

Henny Jansen : voor vaste toes.chouwster en het cadeautje op HBS!!!
Ouders : voor het rijden
Gillis Kok s voor het uitmuntende aanvoerderschap
en als laatste al het Zandvoortse publiek dat op HBS aanwezig was.

Raymond Leffelaar
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Geheel verzorgde excursiereizen

Groepsreizen

Dagtochten
Weekendarrangementen
Schoolreizen

Schoolmeerdaagse
Reisbureau

Touringcarbedrijf

Touroperating

Reizen
Castricum
02518-59001

Telex 71245

Haarlem

rfFï\
(Jg) LID GARANTIE FONDS

¥°/%}

<j£^ (@

Dealer van Zandvoort

en omstreken

Strijder B.V.
B. van Alphenstraat l()2/van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort, tel. 025(17- 14565

*fc Coiffures
iivrnurd-iAniiit
voor hem en haar

Uitsluitend volgens afspraak,

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel. 02507 - 15880

der MijeAuo. van

Marisstraat 13a - Telefoon 151 86- Zandvoort

SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

BEHANG- EN GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

Kamerbreed tapijt, Novilon, Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrage's en overgordijnen - Wandbespanningen

HERMAN HARMS

( 5hQE bizzj
Grote Krocht 22 -Zandvoort

uw drukker voor:

geboortekaartjes

huwelijkskaarten

en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b .V.

kerkpad 6 - tel. 02507-127 93

postbus 54 - 2040 ab zandvoort





Jongens E zijn kampioen geworden bij hun toernooi.
Afgelopen zaterdag gingen de jongens E op weg., naar Heiloo. Water viei
met bakken uit de, hemel. Gelukkig was het bij Heiloo droog. Ruud Willigers
was die dag coach bij onze jongens. Ria kwam om 12.00 uur aan, om het team
aan te moedigen. De jongens speelden fantastisch. In de breedte en terug
als er voor hun te veel tegenstanders stonden. Ze luisterden en volgden
onze raad op. En wonnen de wedstrijden. Vooral de laatste wedstrijd die
was erg spannen. Gelijk spel mocht, maar verliezen, liever niet.
Het ging om de eerste plaats Hurley of Zandvoort. Mefe een gelijk spel
geëindigd tegen Heerlijkheid, werd Zandvoort KAMPIOEN. Dolle pret bij de
jongens en zij werden door Hurley gefeliciteerd met hun overwinning.
Jongens gefeliciteerd met jullie overwinning. Wiebe en Patrick bedankt
voor het invallen en Ruud Willigers bedankt voor het coachen.

+++++++1--J+++- -++++++++++++

Joop Berendsen is gestopt met de oudertraining.
Wat wij met de jeugd doen, wordt met de jeugdcommissie besproken en
dan horen jullie het v/el van ons-

++++++++++++++++++++4 + +++H-J-

Anne van Bergen - Petra van Duijn en Jc.nine van Liemt, jullie spelen
zaterdag 11 mei mee met de meisjes D. Kijk even bij de opstelling van
meisjes D.

+++++++++++++++++++++++++++

Niek Berendsen en Jorrit Willigers, jullie spelen zaterdag 13 mei mee
met de jongens D. Kijk even bij de opstelling van jongens D . .

+++++++++++++++++++++++++++

Meisjes_D : 11 mei Karel Smitskamptoernooi te Alkmaar 1 1-tallen
Opstelling : Nienke - Lotus - Kris tien - Janine - Maaike

Charlotte - Lenny - Marieke - Anne v. Bergen
Petra v.Duij ï - Janine v. Liemt

Ontvangst van de teams tussen 08.45 en 09.00 uur te Alkmaar
Jullie eerste wedstrijd begint om 09.30 uur
Coach : K. de Ridder tel..17064
Lunchpakket meenemen
Verzamelen bij het clubhuis om 09.00 uur
KOM OP TIJD'

Rijders heen : de Ridder - v. Bergen - Paap
Rijders terug: de Ridder - Retra - Molenaar •

Afgelopen- ora _+ J5.30 uur

Jongens_D % toernooi 18 me bij Randwijck- . .

Opstelling : Toine - Simon - Erik - Tim - Wiebe - Patrick -

. .
Justin- Robert - Niek berendsen - Jorrit Willigers
N.N.

Ontvangst van de teams om 09.30 uur
Lunchpakket meenemen
Verzamelen bij het clubhuis om 08.30 uur
Rijders heen '. Wiltenburg - Gerrits - de Vries
Rijders terug: Wiltenburg - Dekker - Korper
Afgelopen om + 15.30 uur
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Meisjes_E
Jongens~| : 15 mei naar HIC Amstelveen (WOENSDAG)

Opstelling ...
Meisjes : Anne - Lara - Intan - Victoria 1

-; Kelly - Janine

Jongens : Niek- Jorrit - Jordy - Nick - Lars - Remco
*/' Verzamelen op de TOLWEG om 13.00 uur

Boterham- meenemen' voor onderweg.
Toernooi is om + 13.00 uur afgelopen
Rijders : Lida Groen - Granetia

Ria Bruinsma -Desiree Goode

Anne - Petra en Janine, jullie speln a.s. zaterdag_2l_ï?Si mee met ^e
meisjes D. Kijk even bij de opstelling meisjes D hoe laat je moet
verzamelen -

Jongens^F : Pauwtj es toernooi op 11 mei te Bennebroek
Het toernooi begint om 09.00 uur
Opstelling : Martijn -• Thomas - Jop - Mark - Nick - Stefan - Lars
Coach : Ria Bruinsma tel. 14370

Lunchpakket meenemen
Verzamelen bij het clubhuis om 08.45 uur
KOM OP TIJD
Rijders. heen ; Bruinsma - Verhoef
Rijders terug: Bruinsma - Aarens
Het is om + 15.00 uur afgelopen

+++++++++++++++++++++++++++++
-

3'2êII}22Ï_^2ï}SSns 1 .bij Terriërs

Fijn een toernooi, maar we moesten wel erg vroeg verzamelen. Met dat weer
wrodt het niks. Het regent dat het giet. En we hebben zo weinig spelers.
Oh gelukkig Wiebe en Patrick vallen in. Even wachten tot iedereen er is

en dan gaan we weg. We moeten eerst tegen Hurly. Na vijf minuten i's' 1-0

en snel daar na is het 2-0 voor ons. Daar gaat Hurly in de aanval. Het
wordt 2-1 en dan 2-2. Iederéén krijgt een trekdrop van de coach. De

volgende wedstrijd is pas heel laat. Kom op, dan gaan we Nick inslaan!
En een beetje overslaan. We moeten neg twee keer op kunstgras en twee keer
op gewoon gras. De volgende wedstrijd moeten we tegen de Kraaien op gewoon
gras. We wonnen met 2-0. De volgende wedstrijd moesten we tegen Terriërs.
Nu wonnen we met 5-1. Jorrit had drie goals gemaakt, Wiebe een en ik ook een.

De volgende wedstrijd op kunstgras tegen Hermes, maar daarvoor gingen we eerst
op het klimrek. Daar begint de wedstrijd tegen Hermes. Al gauw was het 1-0

voor ons. Iets later werd het 2-0. We hadden een invaller van Hurly die ons
heel goed heeft geholpen. Hij heeft een mooie voorzet gegeven aan Jorrit en
die sloeg hem erin. Toen scoorden wij nog een keer en daarna Hermes. Dus
het was 4-1. De laatste wedstrijd moesten we tegen Heerlijkheid, Het was de
beslissende wedstrijd, want Hurly had 34 punten en wij 31. We speelden 1-1

gelijk. Even later was de prijsuitrijking. Tweede plaats was voor Hurly en'

de eerste plaats was voor ons. Jippie we zijn eerste geworden met het
toernooi. Omdat Nick twee' keer gekeept had, mocht hij als eerste een
week de mooie beker mee naar huis nemen. Het was een leuke dag.

Groetjes Niek



- 9 -

De minispelendag was weer een succes.
En dat hebben we te danken aan alle jongens en meisjes, ouders, jeugd-
bestuur, dames 1 en heren 1 die ons allemaal hebben geholpen om dat
toernooi goed en vlot te laten verlppen.
Mensen die vanaf 8 uur 's morgens aanwezig waren om de spelletjes uit
te zetten op het veld.
Jeroen en Nik i die voor de wedstrijdtafel en het geluid zorgen.
Ouders die konstant in de weer waren om de kinderen te voorzien van
drinken en iets lekkers.
De ABC teams, die de kinderen bij de spelletjes hielpen en de tijd
bijhielden en de punten opschreven.
Coaches die de hele dag met de teams meeliepen.
Marijke bedankt voor het meehelpen en het bakken van alle cakejes.
Het was een gezellige middag die wij samen doorbrachten in de keuken.
Rosalie bedankt, zonder jouw hulp had ik het nooit gered.
Al dat typewerk en de teams samenstellen en eigenlijk de hele organisatie
Nogmaals BEDANKT ROOS.

Ria Bruinsma
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SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY - GOLF
TENNIS - SKI

•K

s

fr
s

/

GrethadeBruijn Sport
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon: 319533

Ikhoudvan snelle acties,

sterktesensnel enafentoe

eengavevoorzet

Ikben bijdeABI^
In geldzaken merkt u wat een goed contact met de bank waard is. Bij de ABN Bank

kunt u rekenen op sterk teamwork. Of het nu gaat om sparen of lil LH |WW1
lenen, beleggen ofverzekeren, wij weten wat er op het spel staat, f l

m
l\ I

m
P\\ I 1 1

1

Openingstijden : ma vr. 09.00 - 16.45 uur

Vrijdagavond-openstelling 18.30 - 20.00 uur Grote Krocht 12, Zandvoort.
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£lysée
KF.ACII HOTKI.
ZANDVOORT HOLLAND

TELEFOON

02507-15662

SCHOONHEIDSSALON

ZONNEBANKEN

MASSAGE

FITNESS

SAUNA

BAR

Voor al uw

SPORTOPNAMEN

ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN

ZEER VOORDELIG

BIJ

FOTO QUELLE

*

DRUGSTORE MOERENBURG
HALTESTRAAT 1 - TELEFOON 16123

Uw OPEL- GM adviseur

C.F. van der Vorm

Corsa.

Elvan lentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,

2041 CB Zandvoort.

Tel. 02507- 15346

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. FORD Service en Verki
ÏT/.T».T».T».W.W.T# II Ti.Jf.ll Tl T#.W

Nieuwe- en Inruil

RENAULT's?
Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop


